
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 

HOTARÂRE 
 

privind aprobarea obiectivului de investiţii 
« Reabilitare si modernizare sedii administrative ale UAT Tg. Neamt (sediul nou si sediul vechi) » 

 
           Consiliul Local al oras ului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
            Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală;  
            Luând act de expunerea de motive înaintată de Primarul orasului Tîrgu Neamţ si raportul de 
specialitate nr. 16.505/22.10.2014 întocmit de Biroul Investiţii; 

În temeiul art.36 alin.(2),  lit. ”b”, alin (4),  lit. ”d”,  ale art. 45, alin (1) si art. 115, alin.1, lit. b)  din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂSTE: 
 

Art. 1 Se aprobă participarea Orasului Tîrgu Neamţ la Programul Naţional de Dezvoltare Locală prin  
obiectivul de investiţii « Reabilitare si modernizare sedii administrative ale UAT Tg. Neamt (sediul 
nou si sediul vechi) ».  
Art. 2 Se aprobă obiectivul de investiţie « Reabilitare s i modernizare sedii administrative ale UAT Tg. 
Neamt (sediul nou si sediul vechi) », cu o valoare totală a investiţiei de 4.624.500 lei fara TVA, din care 
construcţii-montaj de 3.605.800 lei fara TVA.   
Art. 3 Se aprobă asigurarea cofinanţării de la bugetul local a următoarelor  cheltuielilor neeligibile: 
cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a 
lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice si/sau audit 
energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize/ acorduri/autorizaţii, organizarea 
procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de santier, comisioane, cote,  
taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar. 
Art. 4 Se aprobă angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanţă si gestionare a investiţiei pe o 
perioada de cel puţin 5 ani de la data dării în exploatare a investiţiei. 
Art. 5 Biroul Investiţii din cadrul Primăriei orasului Tîrgu Neamţ va asigura aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
Art. 6 Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor si persoanelor interesate. 
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Presedinte desedinţă, 
Consilier: Burlacu Ion 

Contrasemnează,                                                                                                                                     
Secretar, 

                                                                                                              jr. Laura Elena Maftei 
       
        Total consilieri locali     19 
        Prezenti                
        Pentru                         
        Împotrivă                          
        Abtineri                         
 


